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ভার্ চ 

 

১৫ ভার্ চ ২০২০ 

মুজিফফর্ল চয উর্বাধনী আর্ াির্ন াংস্কৃজিক জযর্ফনায ভড়া র্রর্ে 

 

িাজিয জিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুজিবুয 

যভার্নয িন্মিফাজল চকী উদমান 

উরর্ে উর্বাধনী আর্ াির্নয 

াংস্কৃজিক জযর্ফনায চূড়ান্ত ভড়া 

র্রর্ে। িািী  ফাস্তফা ন কজভটিয 

উর্যার্গ ১৭ ভার্ চ ২০২০ আর্ াজিি 

উর্বাধনী অনুষ্ঠার্ন ‘িাব্দীয 

ভানা ক’ জর্যানার্ভ ৪৫জভজনর্েয 

জির্ জিকার শকাজযওগ্রাজপ জযর্ফজি 

র্ফ। 

স্রাজধক জল্পী ও করাকুরীয 

অংগ্রর্ে প্রর্মািনাটিয গর্ফলো, গ্রন্থনা ও জনর্দ চনা জদর্েন ফাংরার্দ জল্পকরা একার্েজভয ভাজযর্ারক 

ঋজিক নাট্যপ্রাে জর াকি আরী রাকী। ফাংরার্দ জল্পকরা একার্েজভয ব্যফস্থানা  খ্যাজিভান শদী জফর্দী 

জল্পীর্দয জনর্দ চনা  জির্ জিকযার শকাজযওগ্রাপীটি জনভ চার্েয িন্য দুইভা মাফৎ ভড়া কযর্ে প্রা  এক ািায 

জল্পী ও করাকুরী। প্রর্মািনাটিয উর্দষ্টা জর্র্ফ আর্েন িািী  অধ্যাক ে. যজপকুর ইরাভ, আাদুজ্জাভান 

নূয এভজ এফং ে. কাভার আফদুর নার্য শর্ৌধুযী। 

প্রর্মািনাটির্ি শখাকা শির্ক ফঙ্গফন্ধু, শনিা শির্ক িাজিয জিা, কভী শির্ক যািনীজিয কজফ, িনর্নিা শির্ক 

জফশ্বর্নিা, শফ শকর্ায শমৌফর্নয ংগ্রাভী ও প্রজিফাদী মুজিফ, শিই ফের্যয করুে ইজিা: ৩০৫৩ জদর্নয 

কাযাফা এফং স্বাধীনিায স্বপ্ন, শদ গড়ায ংগ্রার্ভ ফঙ্গফন্ধুয শর্িনাদীপ্ত সুয, ফােী ও ের্েয জনখুি গাঁথুজনর্ি 

ফ চকার্রয শেষ্ঠ ফাঙাজর িাজিয জিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুজিবুয যভার্নয স্বপ্ন, ংগ্রাভ ও আদ চর্ক ফুটির্  শিারা 

র্ র্ে। 

াংস্কৃজিক জযর্ফনায ভর্ধ্য আর্যা িাকর্ে ি জল্পীয মন্ত্রংগীি জযর্ফনা, ি জশুয কর্ে িািী  ঙ্গীি, 

 জশুঙ্গীি ‘ধন্য মুজিফ ধন্য’ গান ি জল্পীয কর্ে িন্মিফর্ল চয জিভ ং ফে চাঢ্য আর্ ািন। 
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এজপ্রর 

 

১৩ এজপ্রর ২০২০ 

ফাংরার্দ জল্পকরা একার্েজভয ভাজযর্ারক জর্র্ফ জর াকি আরী রাকী’শক 

জনর্ াগ প্রদান কর্য প্রজ্ঞান িাজয। 

 

ফাংরার্দ জল্পকরা একার্েজভয ভাজযর্ারক জর্র্ফ 

জর াকি আরী রাকী’শক জনর্ াগ প্রদান কর্য প্রজ্ঞান িাজয 

কর্যর্ে িনপ্রান ভন্ত্রোর । ১৩ এজপ্রর ২০২০ ফাংরার্দ 

যকার্যয িনপ্রান ভন্ত্রোরর্ য উজর্ফ শভা. অজরউয 

যভান স্বােজযি এক প্রজ্ঞার্ন এ িথ্য িানার্না  । 

 

এয আর্গ, ২০১১ ার্রয ১০ এজপ্রর শির্ক জর াকি আরী রাকী 

ফাংরার্দ জল্পকরা একার্েজভয ভাজযর্ারক জর্র্ফ দাজ ি 

ারন কর্যন। ১০ এজপ্রর ২০২০ িায চুজিয শভ াদ শল র্র 

আগাভী জিন ফের্যয িন্য পুনযা  জনর্ াগ প্রদান কযা  । 

 

নাট্যিন জর াকি আরী রাকী ১৯৫৭ ার্রয ১৩ িানুমাজয 

ঢ্াকায নফাফগঞ্জ উর্িরায আগরা টিকযপুয গ্রার্ভ িন্মগ্রে 

কর্যন। ঙ্গীর্িয প্রজি অনুযাগ শির্ক জিজন বুরবুর রজরিকরা একার্েজভ শির্ক উচ্চাঙ্গ ঙ্গীর্ি ৫ ফের্যয 

াটি চজপর্কে শকা চও কর্যর্েন। নাট্যকরাম অফদার্নয িন্য জর াকি আরী রাকী ২০১৯ ার্র একুর্ দক রাব 

কর্যর্েন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

শাক ফািচা 

১৪    ২০২০ 
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২১ জুন ২০২০ 

২১ জুন জফশ্ব ংগীি জদফ। জফশ্ব ংগীি জদফ ২০২০ উরর্ে আি ২১ জুন ২০২০ িাজযখ জফকার ৫ো  

ফাংরার্দ জল্পকরা একার্েজভ আর্ ািন কর্যর্ে অনরাইন জবজিক আর্রার্না ও াংস্কৃজিক অনুষ্ঠান। জফজষ্ট 

কেজল্পী ারভা আকফর্যয ঞ্চারনা  স্বাগি ফিব্য প্রদান কর্যন ফাংরার্দ জল্পকরা একার্েজভয ভাজযর্ারক 

জফজষ্ট নাট্যিন জর াকি আরী রাকী। 

 

মূর ফিব্য উস্থান কর্যন ংগীি জল্পী ও গর্ফলক ে. াইভ যানা, ফিব্য প্রদান কর্যন িগন্নাি জফশ্বজফযারর্ য 

ংগীি জফবার্গয শর্ াযম্যান ও ংগীি জযর্ারক ে. শযর্িা ান আরী রাবলু, যকাযী ংগীি ভাজফযারর্ য 

অধ্যে কৃজষ্ট শপাি, ঢ্াকা জফশ্বজফযারর্ য ংগীি জফবার্গয শর্ াযম্যান টুম্পা ভাদ্দায, জফজষ্ট উচ্চাঙ্গ ংগীি 

জল্পী জযনাি শপৌজি া, ফাংরার্দ জভউজিজ ান পাউর্ের্নয বাজি ও জফজষ্ট ংগীিজল্পী গািী আব্দুর 

াজকভ। 

 

এোড়াও আর্রার্না ও াংস্কৃজিক অনুষ্ঠার্ন অংগ্রে কর্যর্েন স্বাধীন ফাংরা শফিায শকর্েয জফজষ্ট কেজল্পী 

শভাোঃ যজপকুর আরভ, জফজষ্ট কেজল্পী ার্িদ আকফয, আজফদা সুরিানা, ই াজভন মুিাযী, শুভ্রর্দফ, ই াজভন 

আরী, িানবীয আরভ িীফ, জিজরক, শভন্তী যজেি, ইউসুপ খান ও স্মযে। ফর্র্ল অনরাইর্ন উজস্থি কর্র 

জিজরিবার্ফ ‘আর্রা আভায আর্রা ওর্গা আর্রা ভুফন বযা’ গার্নয ার্ি অনুষ্ঠার্নয ভাজপ্ত  । 


